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RELIGIOSIDADE
Feriado de 
Corpus Christi 
será celebrado 
sem tapetes 

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
Prefeituras 
notificam  
servidores 
irregulares 

Cidades 06

RIO AZUL 
Município 
inicia projeto de 
melhorias nas 
estradas rurais 

Cidades 09

Cidades 07

REBOUÇAS À PR-364
Governo assina 
decreto de 
estadualização 
de estrada 

Cidades 05

Infelizmente, na quinta-feira (04), tivemos a confirmação da 
primeira morte por Covid-19, de um paciente da 4ª Regional de 
Saúde, um homem de 49 anos, de Fernandes Pinheiro, que estava 
internado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, 
em Ponta Grossa, que é o hospital de referência para tratamentos 
de casos graves da doença na região. Até o momento, os municípios 
têm mais de 50 casos confirmados, e com a realização dos testes 
rápidos este número tende a aumentar. 

Cidades  08

LUTO

Região 
registra 

primeiro 
óbito por 

Covid-19

RESTAURAÇÃO
Teixeira Soares 
reforma prédio 
antigo e destina 
à Câmara
Cidades 11

Cidades 11 Cidades 10

COVID-19
Com 10 casos 
ativos, Rio Azul 
decreta medidas 
mais brandas

AUTOMÓVEIS
Krause inaugura 
revendedora
de veículos
Ford em Irati
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Cidades 07Cidades 10

AGRICULTURA
Teixeira pode 
ganhar Feira em 
mês de aniversário 
da cidade

IRATI
Idosa morre
atropelada em 
frente ao
Hospital de Olhos 

RECURSOS
R$500 mil em 
investimentos 
são entregues a 
Prudentópolis

Cidades 06

EDUCAÇÃO 

Aulas presenciais da rede municipal
retornam a partir de 19 de julho

As aulas da rede municipal retornam com as ativi-
dades presenciais a partir de 19 de julho em todos os 
municípios da região. Imbituva já teve o retorno e as 
crianças frequentam as escolas e seguem o protocolo 
de biossegurança, as turmas têm capacidade mínima, 
e a volta foi bem aceita pelos pais e alunos. 

Cidades  08 e 09
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Volta às aulas na pandemia
A pandemia fez com que as escolas de Irati e 

região ficassem vazias e seus alunos seguissem 
tendo aulas de uma maneira diferente: virtu-
almente, no formato EAD (pelo menos os que 
possuem acesso). Já se passaram mais de um ano 
e meio e, agora, há uma data para retorno: dia 19 
de julho, pelo menos na maioria dos municípios 
da Amcespar. 

Mas será que este é o momento para a volta dos 
alunos a sala de aula? Os casos de Covid-19 baixa-
ram em todas as cidades da região, os prefeitos 
fizeram decreto que flexibilizam algumas outras 
atividades e isso permite que mais um serviço 
retorne, como das aulas presenciais. 

A vacinação dos educadores também é um 
fator importante para este retorno, uma grande 
parcela já está vacinada contra a Covid-19, pelo 
menos com a primeira dose. Outro fator deter-
minante para esse retorno é o tempo em que 
as crianças estão em casa, pois o aprendizado 
foi prejudicado com o ensino remoto, e isso vai 
precisar ser estudado por todos do sistema da 
educação. 

Claro que tudo isso vai ter que ser analisado 
pelos pais, são eles que vão decidir se, os filhos 
voltam às atividades escolares ou não. E preciso 
assinar, uma declaração que permite que a crian-
ça compareça nas aulas, e deve seguir as medidas 
de prevenção. A Educação traz alternativas para 
fazer isso, mas são os responsáveis que tem a 
decisão final. 

Em Imbituva, as aulas presenciais já retor-
naram, e isso que foi feito, criando alternativas. 
“Um dos motivos que fez tomar essa decisão 
de retorno é o fato de que precisamos criar al-

ternativas necessárias para enfrentar esse 
contexto de pandemia. Nós temos a dimensão 
da gravidade que é a Covid, mas, ao mesmo 
tempo, nós temos também essa dimensão da 
necessidade da sociedade criar mecanismo 
para gente poder conviver com tudo isso 
que a pandemia tem gerado”, esta é a fala do 
secretário da Educação do município, o vice-
-prefeito, Zaqueu Luiz Bobato. 

Neste início, funciona da seguinte forma: 
os alunos são recebidos no portão é feita a me-
dição de temperatura, e vão para a sala de aula. 
Na saída, as professoras levam as crianças até 
o portão, e mantêm o distanciamento. Quando 
chega o pai do estudante ele pode sair, apenas 
um por vez. Por enquanto, apenas oito alunos 
em cada turma. As crianças ficam por 2h no 
ambiente escolar. 

Este foi o formato adotado para preparar os 
alunos e a escola para o retorno total, e segun-
do escola e Secretaria, deu certo. Em um mês 
com esta volta, não houve nenhum caso de 
Covid-19 contraído dentro do ambiente esco-
lar. Também não há registros ou comentários 
de profissionais da educação ou crianças que 
foram infectadas nas escolas que retornaram, 
visto que as particulares e da rede estadual já 
estão com atividades a algum tempo. 

O fato é que as aulas presenciais vão re-
tornar, muitas crianças estão com dificulda-
des no aprendizado, e estar na escola com o 
professor faz toda a diferença. Cabe aos pais 
analisarem todas as possibilidades e mandar 
ou não o filho à escola, pois os resultados disso 
serão visto apenas daqui para frente. 
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Mês de controle da asma: doença é um dos 
problemas crônicos mais prevalentes no 

país

A asma é uma das doenças crônicas mais 
comuns em nosso país e acomete cerca de 20 
milhões de brasileiros, entre crianças e adul-
tos, segundo o IBGE. Conforme a edição mais 
recente do relatório global da asma estima-se 
que a condição afete até 339 milhões de pessoas 
em todo o mundo.

Também conhecida como asma brônquica ou 
bronquite asmática, o problema consiste em 
uma patologia pulmonar permanente ou dura-
doura causada pela inflamação, estreitamento 
e inchaço das vias aéreas ou brônquios – tubos 
que direcionam o ar para o interior dos pul-
mões. Esse processo inflamatório acaba fazen-
do com que o paciente produza uma quantidade 
excessiva de muco, apresente dificuldade ao 
respirar, crises de falta de ar, tosse e sensação 
de pressão ou aperto no peito. A intensidade 
dos sintomas da doença pode variar. Alguns 
pacientes expõem quadros leves, já outros exi-
bem o contexto mais crítico da enfermidade.

No momento em que os bronquíolos infla-
mam, eles começam a segregar muito muco, o 
que acaba agravando o distúrbio respiratório. 
Quem tem asma sente maior dificuldade para 
expirar do que para inspirar, isso acontece 
porque o ar que deveria sair permanece nos 
pulmões e provoca a sensação de sufocamento. 
Os sintomas ficam mais evidentes à noite e nas 
primeiras horas da manhã, também podem se 
manifestar depois de um esforço físico.

As crises asmáticas podem ser desencade-
adas e agravadas por diversos fatores, tanto 
genéticos quanto ambientais. Dentre os prin-
cipais estão a exposição a alérgenos (poeira, 
mofo, ácaros, fungos, pólen, pelo, saliva de 
animais, fezes de insetos e dentre outros), a 
ocorrência de infecções respiratórias virais, o 
contato com agentes irritantes (fumaça pro-
veniente da poluição do ar, cigarros, aerossóis 
de desodorantes, perfumes e afins), variações 
climáticas, alterações emocionais, uso de deter-
minados medicamentos e a prática de algumas 
atividades.

O diagnóstico da patologia é baseado na 
análise clínica do paciente. Ainda é necessário 
que ele seja submetido a teste físico e exame 
de função pulmonar, que determinará o grau 
de intensidade da doença, podendo ser leve, 
moderado ou grave. A asma não tem cura, mas 
algumas ações podem prevenir e amenizar a 
manifestação de seus sintomas. É fundamental 
manter a casa bem arejada, evitar exposição a 
poluentes, beber muita água e seguir uma ro-
tina saudável aliada à exercícios físicos.

Geralmente, o tratamento da maior parte 
dos casos é pautado pelo uso de medicamentos 
de controle ou manutenção – que diminuem a 
inflamação dos brônquios, reduzem o risco de 
possíveis crises e previnem a perda futura da 
capacidade respiratória – e de medicações de 
alívio ou resgate, que ajudam a aliviar os sinto-
mas da asma quando houver a piora do quadro.

Caso o tratamento não seja adotado pelo 
paciente e problema ganhe proporções mais 
graves,  as vias aéreas podem adquirir uma 
espécie de inflamação fixa, evoluindo para 
uma doença pulmonar obstrutiva crônica sem 
reversão, mesmo com o uso de medicações. 
Por isso é tão relevante o acompanhamento 
médico periódico. Com o controle adequado, os 
sinais da patologia podem diminuir bastante ou 
mesmo desaparecer a longo prazo. Em tempos 
de pandemia, ainda é essencial lembrar que 
as infecções virais são causas frequentes de 
crises de asma, então é importante que os por-
tadores do distúrbio redobrem a atenção com 
as medidas de prevenção ao novo coronavírus, 
usando a máscara, higienizando as mãos com 
água, sabão ou álcool em gel e respeitando o 
isolamento social, se possível.  

RODRIGO FELIPE,  PRESIDENTE DO GRUPO FIRST E IDEALIZADOR DA 
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE YOU SAÚDE
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 '' 1.07%''
O PIB do Paraná cres-

ceu pela terceira vez 
consecutiva

IML e SVO
O médico, chefe e le-

gista do Instituto Médico 
Legal, André Roquette, 
esteve em Irati e deu uma 
aula sobre a instalação 
d o  I M L  n o  m u n i c í p i o , 
que vai atender toda a 
região. A reunião foi con-
vocada em conjunto pela 
AMCESPAR e CIS e con-
duzida pelos presidentes 
d a s  e n t i d a d e s ,  J u n i o r 
Benato e Cleonice Schu-
ck. Dr. André falou sobre 
como funcionará, no fu-
turo, o Instituto Médico 
Legal e também o SVO 
(Serviço de Verificação 
de Óbito). Pela primeira 
vez, e após anos de pedi-
do, vemos que o processo 
está caminhando. Quem 
esteve presente também 
foi o deputado Ricardo 
Arruda, um dos defenso-
res desta conquista. 

Na Pedreira
O prefeito Jorge Derbli 

anunciou que o projeto 
que está sendo elaborado 
pela UEPG, e a construção 
e instalação, devem cus-
tar algo entre R$ 7 e R$ 10 
milhões. Será realizado no 
terreno da Unicentro na 
antiga cascalheira. O pro-
cesso está adiantado den-
tro da Unicentro, segundo 
Derbli, a Prefeitura de Irati 
fará o acesso. O recurso 
para construção deverá ser 
pleiteado pelo Governo do 
Estado junto ao Governo 
Federal. 

Abaixo assinado
O presidente da Câmara de Irati, vereador Hélio de Mello, 

está percorrendo a região coletando assinaturas de vereado-
res que apoiam a instalação do IML em Irati. Após encerrada 
a coleta, o vereador pretende marcar uma agenda com o 
governador para entregar em mãos o documento de apoio 
que, segundo ele, demonstra que toda a classe política apoia 
e pede a construção do IML e também do SVO. Hélio partici-
pou, na última terça (29), da reunião da AMCESPAR onde o 
Dr. André explicou os passos técnicos da vinda do Instituto. 

Nova fase
Emiliano Gomes vive uma 

nova fase na sua vida cons-
truindo novas experiências. 
Representando o Governo 
Ratinho na região, Emiliano 
tem construído passo a pas-
so uma experiência no setor 
público. Em Irati, Emiliano 
tem assessorado o deputa-
do Hussein Bakri, líder do 
governo, e sendo a referên-
cia de atuação nas cidades 
vizinhas. Em virtude desta 
etapa, Emiliano não esboça 
pretensão de ser candidato 
nas próximas eleições. 

Ajuda ao Próximo
O prefeito Leandro Ja-

sinski recebeu esta semana 
equipamentos para auxi-
liar a população nos tra-
tamentos do pós-covid. A 
arrecadação foi feita atra-
vés da campanha“Ajude 
ao Próximo”, lançada em 
maio, que arrecadou mais 
de R$ 20 mil. A campanha 
mobilizou o comércio local 
e pessoas físicas. O gru-
po adquiriu três concen-
tradores de oxigênio e 58 
unidades Respiron que são 
utilizados na fi sioterapia do 
pós-covid. O prefeito Lean-
dro e a secretária de Saúde, 
Cristiana, agradeceram 
em nome de todos os par-
ticipantes e idealizadores, 
Josimar e Andréia Beledeli, 
pela atitude. 

Candidato a 
Federal

Celso Spech (ex-padre 
Celso) busca seguir outros 
caminhos. Assessor do de-
putado Artagão Junior, se-
guindo o exemplo da depu-
tada Federal, Aline Sleutjes 
(PSL), pensa em se candida-
tar a deputado Federal. Cel-
so tem sido provocado para 
a disputa por grupos de ex-
-seminaristas e lideranças 
religiosas. Como candidato, 
Spech vê a necessidade de 
ter nomes que representem 
os interesses da região e 
também da comunidade 
católica. Ainda por ter sido 
padre, tem um grande cír-
culo de relacionamento em 
várias cidades da região 
que podem lhe render uma 
campanha de voluntariado. 
Embora fi liado ao DEM, a 
questão partidária ainda 
será vista a frente. 

“O atual formato 
de pedágio não 
fi ca um segundo 
a mais do que 
rege o contrato”

 GOVERNADOR DO PARANÁ RATI-
NHO JÚNIOR

Buscando Conhecimento 
Uma equipe da prefeitura de Guamiranga, liderada pelo 

prefeito Marcelo Leite, foi esta semana a Ivaí conhecer os 
exemplos positivos da administração de Idir Treviso. Mar-
celo foi empossado como prefeito na última sexta-feira 
(25) e tem como objetivo buscar experiências positivas 
nas outras administrações, para serem implantadas no 
município. 

Novo Ouvidor 
Irati tem novo ouvidor. 

Desde a semana passada, 
Cristiano Mesquita (Repu-
blicano) assumiu o cargo de 
ouvidor municipal de Irati. 
Cristiano Rogal, que até então 
ocupava o cargo, está agora 
atuando na Comunicação. 
Outro nome que em breve 
entrará no quadro municipal 
é Lee Jefferson que deixa a 
chefia da 21ª Ciretran para 
assumir o IRATRAN. Artagão 
deverá anunciar o sucessor. 

IG do Mel
O município de Pruden-

tópolis quer uma identi-
dade própria também na 
produção de mel. Para isso,  
o prefeito Osnei Stadler 
está incentivando, via Se-
cretaria da Agricultura, Vi-
gilância Sanitária e APAM, 
a criação da Identidade 
Geográfica do Mel. Esta 
semana, ele se reuniu com 
apicultores representantes 
da APAM, Tarcísio Kraiczek, 
Mary Ster Ranzani e Joel 
Schmidt, com a secretária 
de Agricultura, Suélly Mul-
ler, com a assessora do De-
partamento de Vigilância 
Sanitária, Dayanne Louise, 
que está à frente do projeto 
dando as coordenadas do 
trabalho. Segundo Osnei, 
a identidade Geográfica 
é uma forma efi ciente de 
valorizar o trabalho dos api-
cultores de Prudentópolis. 
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BOYOMIR SEKULA, um pioneiro 
em análises clínicas em Irati
Boyomir foi uma 
importante fi gura 
para a cidade de Irati

MARIA HELENA SEKULASMOLKA

Nos anos 1940 chegava 
em Irati, para trabalhar na 
Saúde Pública, meu pai,um 
profi ssional técnico em saú-
de, sua formação abrangia 
análises clínicas, farmácia 
e epidemiologia. O Boyomir 
Sekula era jovem, otimista 
e logo fez muitos amigos, 
ajudado pela sua origem po-
lonesa. Veio transferido da 
Secretaria Estadual de Saúde 
Pública de Curitiba. Era fi lho 
do professor Michal Sekula, 
que veio da Polônia para o 
Brasil em 1905, professor no 
seu país de origem e de Hele-
na Surek, de Araucária, fi lha 
de pais poloneses. O Boyomir 
falava e escrevia polonês per-
feitamente, pois foi alfabeti-
zado na Polônia, apesar de ter 
nascido no Brasil. Após o fi nal 
da Primeira Guerra Mundial, 
retornou a Polônia com sua 
família, pais e sete irmãos, 
onde viveram por oito anos. 
Este retorno foi impulsionado 
pelo enorme patriotismo do 
pai, que vislumbrou mudan-
ças políticas no seu país de 
origem. 

Boyomir Sekula, ao chegar 
em Irati, sentiu-se acolhido 
pela grande colônia polonesa 
da cidade; seu conhecimento 
dos costumes e idioma foram 
importantes nesta ocasião. 
Na época, frequentava a So-
ciedade Wolnosc (Liberda-
de), ali se encontrava com as 
famílias polonesas entre elas 
Smolka, Hessel, Gryczynski, 
Zavelinski, Pavelski e mui-
tas outras. Neste ambiente, 
conheceu a futura esposa, 
minha mãe, Maria Josefa 
Roskowski (fi lha de pais po-
loneses). Na Wolnosc, que era 
uma escola e centro cultural, 
com diversas manifestações 
culturais polonesas ocorriam 
apresentações teatrais, mu-
sicais e de dança folclórica, 
ali existia um ambiente de 
amizade e confraternização. 
Os acontecimentos eram 
também momentos de sauda-
des da terra natal, as músicas 
polonesas eram cantadas em 
coro por todos, com muito 
amor e saudades. Meus pais, 
que eram frequentadores e 
colaboradores nesta socie-
dade polonesa, vieram a se 
casar em 17 de maio de 1946.
Tiveram dois fi lhos, meu ir-
mão, José Miguel e eu Maria 
Helena. 

Com o passar dos anos ele 
veio a ser conhecido pelo seu 
sobrenome Sekula, pois seu 
nome era um pouco com-
plicado. Além de trabalhar 
na Saúde Pública, trabalhou 
na empresa de produção de 
medicamentos fundada pelo 
farmacêutico João de Mattos 
Pessôa, fato que talvez muitos 

ignorem que nossa cidade 
teve uma indústria farma-
cêutica. Mais tarde, seguindo 
sua vocação maior, desis-
tiu deste empreendimento 
e fundou um Laboratório de 
Análises Clinicas, na Rua 15 de 
Novembro, 795, logo após ter 
feito um curso de aperfei-
çoamento em São Paulo. De 
início, o laboratório era mui-
to pequeno ocupava uma 
sala de 15 metros quadrados 
da parte da frente de sua 
residência. E sua principal 
e única auxiliar era a minha 
mãe. Seus conhecimentos 
farmacêuticos, em especial 
de plantas medicinais, fi ze-
ram dele um coadjuvante 
importante para os mais 
diversos problemas de saúde 
das pessoas que lhe procu-
ravam. Meu pai era sábio 
em seus aconselhamentos 
e fazia isto com uma dedi-
cação impar e carinhosa 
com as pessoas. Isto me faz 
pensar se eram os chás ou 
os conselhos que produziam 
as melhoras nos estados de 
saúde ou ambos.

O “seu Sekula”, meu pai, 
era um amante de tudo 
que podia agregar valor à 
vida e posso citar coisas 
incríveis que fazia e que me 
marcaram e infl uenciaram 
profundamente. Eu fui sua 
companhia inseparável em 
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O interesse pelos 
sapos era porque 
naquele período das 
análises clínicas a 
única maneira de 
fazer teste para 
determinar a gravi-
dez era o método 
de Galli-Manini, 
que utilizava uma 
cobaia que era um 
sapo macho.

tudo que fazia.
- Criava canários belga 

(aprendi a gostar do canto 
dos pássaros, diferenciá-
-los, aprendi sobre ninhos, 
alimentos de passarinhos, 
cruzamentos de espécies);

- Caçava perdizes e codor-
nas, que a mãe preparava 
deliciosamente;

- Caçava rãs, depois lim-
pava e me mostrava como 
elas ficavam tendo movi-
mentos mesmo depois de 
estarem sem a pele. Estas 
só nós dois comíamos, nin-
guém mais gostava;

- Nós dois fazíamos lon-

gas caminhadas em busca 
de sapos à noite, ele ia com 
uma lanterna, eu ao seu 
lado. Quando víamos um 

sapo eu, destemida, corria 
para pegar e colocar no saco 
que ele carregava. Nestes 
passeios é que encontráva-
mos as rãs, que eram destra-
mente fi sgadas por ele com 
uma lança de duas pontas 
afi adas. Quanto a gente vol-
tava o pai batia uma gemada 
para mim, fi cava bem bran-
quinha, porque ele batia 
com força;

- Pescava lambaris, ba-
gres, traíras, trazia os peixes 
e me dizia os seus nomes, 
explicava sobre eles;

- E tinha cachorros: um 
pastor alemão chamado 
Moby e um perdigueiro de 
caça que era dorminhoco 
e comeu o meu vestidinho 
branco de festa;

- Assim, aprendi a não 
temer aventuras e sonhar 
com a muitas oportunida-
des de viver a vida com ex-
pectativa pelo que ela pode 

proporcionar.
Boyomir Sekula se elegeu 

vereador e foi empossado 
em 06 de outubro de 1963, 
contribuiu ativamente para 
a construção da Sociedade 
Beneficente Cultural Ira-
tiense, que veio a substituir 
a Sociedade Polonesa Wol-
nosc, fundou o Laboratório 
de Análises Clínicas Sekula, 
que completou 71 anos de 
serviço à saúde e continua 
no mesmo lugar de seu iní-
cio, onde preserva princípios 
adotados por ele, de respeito 
aos clientes, qualidade no 
desenvolvimento técnico e 
no serviço prestado. Ainda 
hoje, as pessoas chegam no 
laboratório recordam-se, 
contam passagens sobre ele 
e perguntam da fi gura mar-
cante do Boyomir Sekula.

Faleceu com 94 anos, em 
Curitiba.Deixou a esposa, 
dois fi lhos e sete netos.

Sekula casou-se com Maria Josefa em 17 de maio de 1946

Boyomir Sekula foi o fundador do laboratório de Análises Clínicas Sekula 

(42) 3422-1013 (42) 99853-0371
Laboratório de Análises Clínicas

www.sekula.com.br
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REDAÇÃO, COM INFORMAÇÕES DA AS-
SESSORIA 

Na terça-feira (29), o 
prefeito de Prudentópolis, 
Osnei Stadler, juntamente 
com o  secretário de Saúde, 
Marcelo Hohl Mazurechen, 
receberam a deputada fe-
deral, Leandre Dal Ponte, o 
empresário Elzevir Saviski 
e o vereador Lademiro Bud-
nik. Na ocasião, a deputada 
realizou a entrega de ofícios 
confirmando R$ 500 mil em 
recursos, através de emen-
das parlamentares. 

A primeira emenda é 
para as Instituições de Assis-
tência Social, no valor de R$ 
150.000,00, outro recurso 
é destinado para a reforma 
da Unidade Básica de Saúde 
de Patos Velhos, no valor de 
R$400.000,00. 

“Foi um dia de muita ale-

INVESTIMENTOS

Leandre entrega R$ 500 mil em recursos 
parlamentares para Prudentópolis
Parte do recurso 
será destinado 
para a UBS e o 
restante às ações 
de promoção da 
Assistência Social

gria para nós, agradeço a de-
putada por nos atendermos 
e colaborar para o desenvol-
vimento do município. Foi 
um dia bem produtivo, em 
que os secretários tiveram a 
oportunidade de apresentar 
um pouco do trabalho que 
está sendo executado diaria-
mente” afirmou Osnei.

Pela manhã, Leandre vi-
sitou a Secretaria de Saúde, 
juntamente com o secretário 
de Saúde. Na oportunidade, 

conheceu também o Centro 
de Atendimento a Covid-19. 
Posteriormente, Leandre 
esteve na Assistência Social, 
para tratar com a secretária 
de Assistência Social, Célia 
Schon, dos novos projetos 
e do valor destinado para a 
Secretaria. 

Em seguida, a deputada 
visitou o SOS Vida, onde foi 
recebida pelo presidente, 

Osnei Filho, e por colabo-
radores, o suplente de ve-
reador, Tarcísio Mazur, e a 
ex-vereadora, Dra. Soraia 
Valeria Bubniak. Por fim, 
participou da sessão da 
Câmara Municipal, e foram 
homenageadas as irmãs 
ucranianas, que dirigiam o 
Hospital Sagrado Coração 
de Jesus.

Leandre aproveitou a oportunidade para visitar outros espaços em Prudentópolis

Prudentópolis 
recebe R$ 500 mil 

em recursos

ESTHER KREMER

O município de Guami-
ranga precisou implantar 
novos modelos para combater 
o avanço da Covid-19, pois 
segundo os dados do setor de 
vigilância epidemiológica,o 
contágio pela doença foi con-
sideravelmente alto, prin-
cipalmente no final do mês 
de abril e início de maio. O 
investimento em testes rá-
pidos, remédios, exames e o 
isolamento social da popula-
ção, surtiram grandes efeitos, 
evitando, assim,  que o vírus se 
espalhasse.

As informações da chefe 
do Setor de Epidemiologia do 
município, Neurice Rodrigues 
da Silva, relatam que até o dia 
16 de abril não eram divulga-
dos os números de infectados, 
pois a situação estava contro-
lada. Em um curto período de 
13 dias, no dia 29/04,o boletim 
epidemiológico mostrou um 
alto crescimento comparado 
com os três meses que an-

PANDEMIA

Casos de Covid-19 diminuem 
no município de Guamiranga
Os casos da doença 
diminuíram 
consideravelmente 
comparados com o 
início de abril

tecederam esse momento, 
chegando a 12 novos casos em 
um dia e um total de 76 ativos.

O prefeito nesse período, 
Marcos Henrique Chiaradia 
(in memoriam) preocupado 
com a situação do município, 
visitou a cidade de Chapecó-
-SC no dia 05/05, local que 
foi modelo de combate à Co-
vid-19, pela diminuição de ca-
sos. Ele teve o intuito de buscar 
uma solução para combater 
os contágios por coronavírus 
na cidade.

Após dez dias de aumento 
nos casos, o município iniciou 
a testagem rápida em pacien-
tes com a provável infecção 
pela doença, foi realizada a 

compra de 3000 unidades de 
testes. Além deste método, 
também fizeram o uso de 
medicamentos que não fazem 
parte dos fármacos elencados 
como básicos, foram gastos 
mais de R$200 mil. O monito-
ramento diário dos pacientes 
foi de extrema importância 
para não deixar que a doença 
tivesse avanço. Foi feita a rea-
lização de exames específicos 
no tratamento, entre eles, a 
tomografia computadoriza-
da, para ajudar a detectar a 
quão avançada doença estava 
nos pacientes. Entre 17/05 e 
24/06, Guamiranga pagou 79 
tomografias, o custo de cada 
uma foi de R$ 229.

Segundo a chefe da epide-
miologia, a administração do 
município decretou medidas 
mais rígidas para impedir 
a aglomeração, por meio de 
um Decreto Municipal. Esse 
processo contou com a ajuda 
da Polícia Militar, de todos os 
profissionais da Secretaria de 
Saúde e alguns colaboradores 
de outras secretarias. E ainda, 
o monitoramento, o acompa-
nhamento e a reavaliação das 
pessoas diagnosticadas com 
a doença.

Ela enfatiza que foi de ex-
trema importância manter a 
população em casa durante o 
período mais rígido da pan-
demia na cidade, pois assim 

diminuiu o contágio. Tam-
bém o uso de testes rápidos, 
comprados pela prefeitura, 
ajudou a detectar os pacien-
tes infectados e o mais rápido 
possível, isolar essas pessoas, 
para que não circulassem em 
comércios, bares e restauran-
tes, transmitindo o vírus para 
outras pessoas. 

Desde o início do mês de 
junho, os resultados desse 
investimento começaram a 
aparecer, os números do bole-
tim epidemiológico, mostram 
a queda de novos casos no 
município, chegando a apenas 
39 ativos no dia 30/06.

“Esperamos que a popu-
lação continue fazendo a sua 
parte, seguindo as medidas 
sanitárias. Infelizmente, a 
doença levou nosso prefeito 
que não mediu esforços e 
investimento na busca de 
soluções para o triste cenário. 
Que ele seja lembrado por 
seus atos e principalmente 
que esteja viva na mente da 
população, que a covid-19 é 
uma doença que pode passar 
desapercebida, ou até com 
sintomas brandos, mas que 
também pode ser fatal para 
qualquer pessoa, indepen-
dente da raça, idade, sexo, 
clero e classificação social", 
disse Neurice lamentando 
a morte do prefeito Marcos 
Chiaradia. 

Os resultados do investimento foram notáveis no início do mês de junho, mostrando a diminuição dos casos
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“Foi um dia de muita 
alegria para nós, 
agradeço a deputada 
por nos atendermos e 
colaborar para o 
desenvolvimento do 

município” 

OSNEI STADLER
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REDAÇÃO

Em julho, mês do aniver-
sário do município, Teixeira 
Soares vai inaugurar a Fei-
ra do Produtor. A previsão 
de entrega é de cerca de 30 
dias. O objetivo com a Feira 
é propiciar um lugar mais 
amplo e aconchegante, para 
os produtores fazerem a co-
mercialização de alimentos e 
também para que os cidadãos 
no geral possam desfrutar. Fo-
ram investidos pela prefeitura 
e pelo Governo do Estado R$ 
422.408,88 na obra. 

O Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural 
(CMDR) está estabelecendo re-
gras de um plano de ação para 
que as pessoas possam trazer 
os produtos para comerciali-
zação de forma organizada. 
Por meio dessa organização, 
os comerciantes terão a ga-
rantia de que os produtos vão 
ser armazenados de forma 
segura, refrigerada e ficarão 
bem expostos em gôndolas. A 
Feira também vai contar com 

PREVISÃO

Teixeira Soares inaugura em 
um mês Feira do Produtor
Esta é uma parceria 
entre a Prefeitura e 
o Governo Estadual

uma lanchonete e banheiros.
Para o prefeito, essa é uma 

obra muito importante, por-
que vai trazer a possibilidade 
de agregar renda aos peque-
nos produtores, e também 
leva à comunidade produtos 
de qualidade da agricultura 
familiar. Lula afirmou que 
o local é amplo e adequado 
para abrigar a Feira, e que as 
famílias vão poder ir ao local 
para lanchar.  O espaço está 
em boa localização, o que dará 
visibilidade, garante maior 
fluxo de pessoas e aumenta 

o número de vendas dos pro-
dutos. No local serão vendidos 
produtos orgânicos e não or-
gânicos, estará aberto a todos 
os produtores que quiserem 
fazer vendas.

A vice-prefeita, Juliane Be-
linoski, disse que a população 
pedia há muitos anos pela 
Feira na cidade. “Valorizamos 
nossos pequenos produtores 
da agricultura familiar, por 
isso, fizemos o espaço para que 
esses produtos de qualidade 
sejam comercializados. Hou-
ve uma busca constante do 

prefeito Lula e dos vereadores 
para essa obra que vai ajudar 
muito o agricultor”, aponta 
Juliane.

Teixeira Soares tem feito 
grandes investimentos na 
agricultura. Não somente 
com a Feira do Produtor, mas 
também em relação às es-
tradas rurais, que passaram 
por transformações. Foram 
implantados no município 
programas como o Ecotroca e 
Dinheiro Verde. 

“Fazemos investimentos 
na agricultura familiar, pois 

entendemos que se a renda 
vem do campo, nada mais 
justo do que investirmos. Te-
mos que valorizar homens 
e mulheres, que com mãos 
calejadas, trazem sustento 
para nós e para os nossos fi-
lhos. Teixeira Soares, terra de 
povo trabalhador, terra que 
merece muito mais”, afirma 
o prefeito. 

Lula fez um agradecimen-
to especial ao governador 
Ratinho Junior, deputado Fe-
deral, Sandro Alex, deputado 
estadual, Alexandre Curi, vice-
-prefeita, Juliana Belinoski, e 
aos vereadores pelo amparo 
em mais esta conquista para 
o município.

A previsão da entrega do espaço da Feira do Produtor é de, aproximadamente, um mês

“Fazemos investimen-
tos na agricultura 
familiar, pois enten-
demos que se a renda 
vem do campo, nada 
mais justo do que 
investirmos. Temos 
que valorizar homens 
e mulheres, que com 
mãos calejadas, trazem 
sustento para nós e 
para os nossos filhos” 

LULA THOMAZ
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JAQUELINE LOPES

Paradas desde março de 
2020, as aulas presenciais em 
Irati e região têm data para 
retorno. Na terça-feira (29), 
os prefeitos da Amcespar e 
representantes estiveram 
reunidos e decidiram que o 
retorno vai acontecer no dia 
19 de julho, em quase todos 
os municípios da Associação. 
Também, será disponibi-
lizado ônibus escolar para 
atender aos alunos. A volta 
respeitará os protocolos de 
biossegurança. 

Irati, Rio Azul, Inácio Mar-
tins, Rebouças, Fernandes 
Pinheiro e Mallet optaram 

PRESENCIAL

Aulas da rede municipal voltam dia 19 de julho na região
Retorno será 
gradual nas escolas 
dos municípios, e 
seguirá o protocolo 
de biossegurança

IRATI 
A volta às aulas presenciais em Irati vai acontecer de forma 

gradual no dia 19 de julho, com alunos do 5º ano e os CMEIs 
também retomarão no mesmo dia, apenas com as turmas do 
Maternal 3, e a cada semana aumentarão as turmas, seguindo 
o cronograma abaixo: 

• Primeira Semana: 19/07 a 23/07 Aula presencial para  
30% dos alunos de cada 5.º ano

• Segunda Semana: 26 /07 a 30/07 Aula presencial para 
30% dos alunos de cada 5º ano e 4º ano

• Terceira Semana: 02/08 a 06/08 Aula presencial para 
30% dos alunos de cada 5.º ano,  4º ano, 3º ano, EJA e CE

• Quarta Semana: 09/ 08 a 13/08 Aula presencial para  30% 
dos alunos de cada 5.º ano,  4º ano, 3º ano, 2º ano e EJA e CE

• Quinta Semana: 16/08 a 20/08 Aula presencial para 30% 
dos alunos de cada 5.º ano,  4º ano, 3º ano, 2º ano, 1ºano e EJA e 
CE

• Sexta Semana: 23/08 a 27/08 Aula presencial para 30% 
dos alunos de cada, 5.º ano, 4º ano, 3º ano, 2º ano, 1ºano, Pré II, 
EJA, CE e Sala de Recursos

• Sétima Semana: 30/08 a 03/09  Aula presencial para  
30% dos alunos de cada ,5.º ano,   4º ano, 3º ano, 2º ano, 1º ano, 
Pré II, Pré I, EJA, CE, Sala de Recursos e as  Sala DV e DA

O prefeito de Irati, Jorge Derbli, junto da Secretária de Edu-
cação, Jandira Girardi, explica que as turmas terão 30% da 
capacidade, e devem respeitar o protocolo. Jandira disse que a 
Secretaria faz uma pesquisa com os pais para saber a quanti-
dade de alunos que vão retornar, e será divulgado em breve o 
resultado. "Lembrando que serão adotadas todas as medidas 
e protocolos de saúde para prevenir a questão da covid-19 nas 
escolas", destaca Jorge. 

“Não podemos expor 
nem os profi ssionais 
da educação, nem as 
crianças a contami-
nação. Temos alguns 
protocolos a seguir, 
mas cada município 
vai adaptar-se a sua 
realidade” 

JUNIOR BENATO

pela data do dia 19, e será 
analisado com todas as Secre-
tarias de Saúde e Educação. 
É possível que mude a data, 
mas, inicialmente, está con-
fi rmada. Já em Guamiranga, 
Prudentópolis e Teixeira So-
ares, a volta deve acontecer 
em agosto e outubro, res-
pectivamente, mas também 
será analisada a situação da 
pandemia em cada cidade. 
Em Imbituva, as aulas já re-

tornaram e acontecem no 
mesmo formato proposto. 

O protocolo de biossegu-
rança para retorno das ati-
vidades escolares exige usar 
a máscara, disponibilizar 
álcool gel para higienizar as 
mãos; evitar cumprimentar 
com aperto de mãos, beijos 
ou abraços; manter o distan-
ciamento social de 1,5 metros; 
aferição de temperatura de 
todos que entrarem nas es-
colas, entre outros. 

Junior Benato, presidente 
da Amcespar e prefeito de 
Inácio Martins, comenta que 
com o avanço da vacinação 
contra a Covid-19 nos pro-
fessores é possível fazer esse 
retorno.  “Isso não garante a 
efetividade da vacinação, mas 
já é um grande ganho. Entra-
mos em consenso, faremos 
novos decretos, e a volta às 
aulas com o transporte esco-

lar acontece no dia 19 de julho 
em quase todos os municípios 
da Amcespar”, disse. 

Benato lembra que o re-
torno não é obrigatório, e é 
preciso que os pais assinem 
uma autorização para que 
os alunos voltem às escolas. 
"A gente sabe que em alguns 
municípios que já retorna-
ram, seja municipal ou esta-
dual, muitos pais optaram 
por não mandar os fi lhos. E 
vamos ter que começar de 
uma forma ou de outra. A 
partir daí, veremos a adesão 
dos alunos e dos pais", comen-
ta o presidente da Amcespar.

AULAS PRESENCIAIS 
EM IMBITUVA 

RETORNAM E TÊM 
ADESÃO DOS PAIS  
As aulas presenciais em 

Imbituva retornaram no iní-
cio de junho. Por enquanto, 
apenas oito alunos em cada 
turma, é feita uma escala 
semanal, e alguns estudantes 
vão até quatro dias na sema-
na para a escola. As crianças 

“Um dos motivos 
que fez tomar essa 
decisão de retorno 
é o fato de que pre-
cisamos criar alter-
nativas necessárias 
para enfrentar esse 
contexto de pan-
demia”. 

ZAQUEU LUIZ BOBATO

“Há um defi cit 
de aprendizagem 
muito grande. E 
isso é muito danoso 
para os alunos. Este 
retorno vai dar a 
possibilidade da 
gente melhorar e 
sanar essas difi cul-
dades”. 

ZAQUEU LUIZ BOBATO

ficam por 2h no ambiente 
escolar. Desta forma, os edu-
cadores podem avaliar como 
será o retorno completo, que 
está programado para acon-
tecer no dia 26 de julho. Neste 
dia, também terá o transporte 
escolar. 

Os alunos são recebidos 
no portão e é feita a medição 
de temperatura, eles passam 
álcool gel nas mãos e vão para 
a sala de aula. Na saída, as 
professoras levam as crianças 
até o portão, e mantêm o dis-
tanciamento. Quando chega o 
pai do estudante ele pode sair, 
apenas um por vez. Tem uma 
organização nas escolas e é 
feita a higienização das salas 
após as aulas. 

A Secretaria de Educação 
de Imbituva sentiu a necessi-
dade do retorno e teve a cola-
boração dos pais. A adesão foi 
boa por parte deles, segundo 
o secretário da pasta, Zaqueu 
Luiz Bobato. Assim como nos 
outros municípios, a volta às 
aulas presenciais precisa da 
autorização dos responsáveis. 
Muitos foram até as escolas 
conhecer o protocolo de bios-
segurança. “Nós ofertamos 
essa possibilidade, seguindo 
todos os protocolos rigorosos 
de biossegurança, mas não 
tem pressão. A decisão é dos 
pais”, destaca Bobato. 

A Secretaria de Educação, 
junto da Secretaria de Saúde 
e Vigilância Sanitária, faz um 
monitoramento semanal, e, 
até o momento, em um mês 
de retorno, não houve ne-
nhum caso de aluno que con-
traiu o vírus. “A experiência 

tem sido muito produtiva”, 
comenta Zaqueu.   

A diretora da escola mu-

nicipal de Mato Branco de 
Baixo, Solange Aparecida de 
Almeida Bobato, comenta 
que é um desafi o para a es-
cola esse retorno, e diz que 
ficou impressionada com o 
apoio dos pais e dos alunos. 
“A adesão dos pais foi muito 
boa. A as crianças voltaram 
empolgadas para a escola. É 
bem satisfatório. Nós vemos 
que todos respeitam o proto-
colo, até nos surpreendemos 
de como as crianças sabem se 
cuidar, desde o início, quando 
os recebemos no portão, até 
se dirigirem às salas. Ficam 
sentados nas carteiras, res-
peitam muito bem e usam 
máscara o tempo todo”, co-
menta. 

Ana Marcia Bobato Vaz 
tem um fi lho de nove anos, e 
ele vai dois dias por semana 
para escola. Para ela, esse 
retorno é importante para o 
aprendizado da criança, pois 
por mais que os pais ajudem 

a escola faz diferença. No começo 
da paralisação das aulas presenciais, 
eles tiveram difi culdade em casa, 
mas foram se adaptando. Ana ainda 
comenta que o fi lho sabe se cuidar 
e incentiva para que ele respeite os 
protocolos. “Ele é uma criança que 
se cuida muito. Está bem consciente, 
acostumou bem com máscara, usar 
álcool gel. Acho que quando ele vir 
para escola todos os dias vai tanto 
tomar cuidado dele quanto dos ami-
gos”, fi naliza a mãe.  

Dayane Penteado Kopczynski, 
pedagoga da escola Mato Branco 
de Baixo, explica que com o retorno 
pode analisar a situação do apren-
dizado dos alunos e cada um tem 
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Os alunos cumprem o protocolo de biossegurança no retorno às aulas

Em Imbituva, as aulas presenciais voltaram há um mês e, até o momento, não houve contaminação nas escolas

As crianças ficam 2h na escola, em até quatro dias na semana
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A implantação do IML em 
Irati está mais próxima. Na 
terça-feira (29), aconteceu 
uma reunião na Associação 
dos Municípios do Centro 
Sul do Paraná (Amcespar) 
sobre o assunto, e a foi feita 
a apresentação do projeto 
de Serviço de Verificação 
de Óbito (SVO), que também 
pode ser implantado no 
município.

Na oportunidade, o mé-
dico-legista Andre Roquet-
te explicou que o IML irá 
funcionar junto do SVO, 
que é organizado pelos mu-
nicípios para atender casos 
de mortes naturais. O IML é 
um serviço que irá atender, 
além das vítimas violentas, 
toda a população que sofre 
violência sexual e corporal. 

Roquette comentou so-
bre a equipe necessária para 
o SVO e como vai funcionar 
nos municípios o serviço, 
como ter três médicos pa-
tologistas, um responsável 
técnico, um de plantão, e 
um com menos de dez anos 
de formação, além disso, 
um técnico de enferma-
gem, técnico de laboratório 
e auxiliar administrativo. 
Já para a execução do SVO 
seria necessário, em relação 
a equipamentos, dois veícu-
los, um rabecão, telefones 
celulares e insumos para o 
laboratório de patologia. 

Para o presidente da 
Amcespar e prefeito de Iná-
cio Martins, Junior Benato, 
a reunião foi esclarecedora, 
pois conhece as reivindica-
ções que são antigas e diz 
que agora estão no caminho 
certo. Ele também destaca 
o trabalho da presidente do 
Conseg, Patrícia da Luz, e da 
parceria com a Unicentro. 
“Os dois trabalhando juntos, 
IML e SVO, vão atender com 
muito mais em eficiência a 
nossa região e, realmente, 
vamos ter um ganho muito 

AMCESPAR 

Reunião discute implantação do 
IML e apresenta projeto de SVO

Serviço de 
Verificação de Óbito 
é o diferencial para 
a instalação do IML 
na região

mais rápido na liberação 
dos entes queridos da nossa 
população”.

Para a implantação do 
IMl já existe a cessão do 
terreno pela Universidade 
Estadual do Centro Oeste 
(Unicentro), no campus 
Irati, em que uma parte 
da área será doado para 
a construção. Também, a 
Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) tem 
um projeto padrão para 
construção do IML, que será 
doado à Sesa. 

O deputado estadual, 
Ricardo Arruda, foi um dos 
políticos que ajudou no pro-

Prefeito da região participaram da reunião, junto do deputado Ricardo Arruda e do médico-legista, André Roquette 

“A ideia é que a 
gente consiga 
abarcar tudo isso e 
montar a estrutura 
do IML, agora em 
Irati, para atender 
toda a região”. 

MÉDICO-LEGISTA, ANDRÉ ROQUETTE 

cesso. Ele esteve presente 
na reunião e comentou so-
bre esta reivindicação que 
existe há mais de 30 anos. 
“Esta demanda chegou para 
mim no final do mandato 
anterior, através da Patrí-
cia, presidente do Conseg, 
e começamos a fazer com 
o departamento reuniões 
para ver como poderia apro-
var esse IML. Após anos de 
trabalho, temos o caminho 
certo através do SVO”, disse. 

Ele comenta que já protoco-
lou, junto a Sesa, o pedido 
de consórcio para ser levado 
ao Governo Federal, e agora 
o tempo será menor para a 
implantação. “Em breve, te-
remos a aprovação do SVO, 
já temos o projeto, temos o 
local e creio que o IML vai 
sair, está bem encaminhado 
não tem como dar errado. 
Daqui pra frente o caminho 
é mais curto, o mais difícil 
já foi feito”, completa o de-
putado. 

Agora, o próximo passo 
para a instalação do IML 
é o reconhecimento que 
existe a viabilidade de im-
plantação, que é feita pelo 
Governo do Estado. Já o SVO 
é parte dos municípios, e 
tem um financiamento pelo 
Governo Federal. Após esses 
trâmites, é possível saber a 
tabela de valores de trans-
ferência, que ainda não está 
vigente.  

Participaram da reunião, 
além do médico-legista, do 
deputado e do prefeito de 
Inácio Martins e presidente 
da Amcespar, os prefei-
tos: de Irati Joge Derbli; de 
Rio Azul Leandro Jasinski; 
Fernandes Pinheiro Cleo-
nice Schuck; de Imbituva 
Celso Kubaski, de Rebouças 
Luiz Zak; de Mallet Moacir 
Szinvelski. Os prefeitos de 
Teixeira Soares e Guami-
ranga, Lula Thomaz e Mar-
celo Leite, não puderam 
comparecer, mas enviaram 
representantes, os secre-
tários de Saúde, Amauri 
Klossowski e Glaci Pacheco, 
respectivamente. 
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PRESENCIAL

Aulas da rede municipal voltam dia 19 de julho na região
IRATI 

A volta às aulas presenciais em Irati vai acontecer de forma 
gradual no dia 19 de julho, com alunos do 5º ano e os CMEIs 
também retomarão no mesmo dia, apenas com as turmas do 
Maternal 3, e a cada semana aumentarão as turmas, seguindo 
o cronograma abaixo: 

• Primeira Semana: 19/07 a 23/07 Aula presencial para  
30% dos alunos de cada 5.º ano

• Segunda Semana: 26 /07 a 30/07 Aula presencial para 
30% dos alunos de cada 5º ano e 4º ano

• Terceira Semana: 02/08 a 06/08 Aula presencial para 
30% dos alunos de cada 5.º ano,  4º ano, 3º ano, EJA e CE

• Quarta Semana: 09/ 08 a 13/08 Aula presencial para  30% 
dos alunos de cada 5.º ano,  4º ano, 3º ano, 2º ano e EJA e CE

• Quinta Semana: 16/08 a 20/08 Aula presencial para 30% 
dos alunos de cada 5.º ano,  4º ano, 3º ano, 2º ano, 1ºano e EJA e 
CE

• Sexta Semana: 23/08 a 27/08 Aula presencial para 30% 
dos alunos de cada, 5.º ano, 4º ano, 3º ano, 2º ano, 1ºano, Pré II, 
EJA, CE e Sala de Recursos

• Sétima Semana: 30/08 a 03/09  Aula presencial para  
30% dos alunos de cada ,5.º ano,   4º ano, 3º ano, 2º ano, 1º ano, 
Pré II, Pré I, EJA, CE, Sala de Recursos e as  Sala DV e DA

O prefeito de Irati, Jorge Derbli, junto da Secretária de Edu-
cação, Jandira Girardi, explica que as turmas terão 30% da 
capacidade, e devem respeitar o protocolo. Jandira disse que a 
Secretaria faz uma pesquisa com os pais para saber a quanti-
dade de alunos que vão retornar, e será divulgado em breve o 
resultado. "Lembrando que serão adotadas todas as medidas 
e protocolos de saúde para prevenir a questão da covid-19 nas 
escolas", destaca Jorge. 

a escola faz diferença. No começo 
da paralisação das aulas presenciais, 
eles tiveram dificuldade em casa, 
mas foram se adaptando. Ana ainda 
comenta que o filho sabe se cuidar 
e incentiva para que ele respeite os 
protocolos. “Ele é uma criança que 
se cuida muito. Está bem consciente, 
acostumou bem com máscara, usar 
álcool gel. Acho que quando ele vir 
para escola todos os dias vai tanto 
tomar cuidado dele quanto dos ami-
gos”, finaliza a mãe.  

Dayane Penteado Kopczynski, 
pedagoga da escola Mato Branco 
de Baixo, explica que com o retorno 
pode analisar a situação do apren-
dizado dos alunos e cada um tem 

um nível. “A partir desse retorno 
os professores puderam fazer 
essa sondagem e realizar ativi-
dades diferenciadas pra cada 
aluno e suprir essas dificuldades, 
mas a nossa escola a maioria dos 
alunos tem incentivo em casa e 
isso é bem satisfatório As aulas 
presenciais fazem diferença na 
vida do aluno”, destaca. 

Para o retorno completo no 
dia 26, as escolas estão prepa-
radas. Haverá uma divisão do 
número de alunos, uma semana 
metade da turma e na outra os 
demais. As aulas voltam com o 
transporte escolar, com capaci-
dade de 50%. 

Presidente da Amcespar, Junior Benato, conduziu a reunião
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As crianças ficam 2h na escola, em até quatro dias na semana
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ESTHER KREMER E NILTON PABIS

No dia 25 de junho, inau-
gurou em Irati, a loja Krause 
Automóveis.Uma conces-
sionária Ford, especializada 
na venda de veículos novos 
e seminovos, importados e 
nacionais. A nova loja está si-
tuada na rua Trajano Gracia, 
em Irati e também está dispo-
nível em Laranjeiras do Sul.

O proprietário Avanildo 
Krause, trabalha com a marca 
Ford há 28 anos. “A região de 
Irati sempre teve um peso sig-
nificativo para a marca Ford. 
Percebi este espaço e como 
já conhecia a praça decidi 
investir na região com uma 
loja”, conta. 

A Krause oferece ao clien-
te, carros com qualidade e 
garantia,e os mais novos 
lançamentos da Ford. Na 
inauguração da loja de Ira-
ti veículos como o Bronco 
Sport, o Territory e também a 
líder de mercado For Ranger 
ficaram a disposição para o 
test drive. “O consumidor de 
Irati e região é um público 
exigente que procura tecno-
logia embarcada, segurança 
e também inovação. Isso e 
muito mais ele vai encontrar 
nos novos modelos Ford”, 
ressalta Avanildo. Teremos 
em breve lançamentos como 
a Ford Maverick, uma pick up 
intermediaria entre os veícu-
los leves e a Ranger. 

VEÍLULOS

Krause Automóveis é a nova 
agência Ford em Irati e região
Além de veículos 
Ford 0 km a 
loja também 
disponibiliza a 
marca Jeep

Uma oficina completa 
possibilitará o cliente ter 
toda assistência técnica que 
é necessário. “As revisões 
serão agendadas e mecânicos 
treinados estarão aptos para o 
atendimento”, explica Inácio 
Zavelinski, gerente da loja de 
Irati. 

Além da Marca Ford, de-
vido as parcerias firmadas 
veículos 0 Km da marca Jeep 
também poderão ser adqui-
ridos na Krause. “Buscamos 
trazer marcas de qualidade e 
atender o cliente que buscar 
um Jeep 0km”, disse Ava-
nildo. 

A loja Krause vai trabalhar 
também com semi novos. 

“São veículos de qualidade 
e procedência gerando ga-
rantia para que o cliente que 
busca um semi novo encontre 
em nossa loja”, conta Inácio. 
“Estamos prontos para aten-
der o que o cliente procura. 
Desde um veículo 0km  de alto 
desempenho, como também 
um semi novo que atenda a 
necessidade de quem procu-
ra” afirma Inácio. “No que se 
refere a seminovos, teremos 
veículos de marcas e mode-
los para atender qualquer 
cliente”. 

No que se refere a finan-
ciamento, a Krause tem a 
disposição do cliente finan-
ciamentos pelo banco Ford, 
Safra, Sicoob e outros com 
taxas a partir de 0.6%a.m. 
Para produtor rural exis-
tem planos baseado na safra 
onde o pagamento pode ser 
semestral e até anual. Nesse 
plano ele pode comprar sem 
entrada e pagar a primeira 
parcela só na próxima safra. 

“O consumidor 
de Irati e região 
é um público 
exigente que pro-
cura tecnologia 
embarcada, segu-
rança e também 
inovação. Isso e 
muito mais ele 
vai encontrar 
nos novos mod-
elos Ford”

AVANILDO KRAUSE

ESTHER KREMER

Nesta quinta-feira (01), 
por volta das 17h, uma BMW 
que trafegava em alta ve-
locidade na Rua Antonio 
Cavallin, sentido bairro, 
saiu da via e colidiu com um 
Volkswagen Fox, atingindo 
também uma idosa que es-
tava na calçada. Segundo o 
corpo de bombeiros, ela foi 
socorrida, mas faleceu. A ví-
tima foi identificada como 
Elisabeth Beraldo.

Segundo o  don o  d o 
Volkswagens Fox, que es-
tava estacionado em frente 
à clínica, o mesmo que foi 

TRÂNSITO

Idosa é atropelada na Antônio Cavallin
Vítima foi socorrida, 
mas não resistiu aos 
ferimentos

atingido, relata que estava 
dentro do carro quando a 
BMW bateu e, segundo ele, 
a vítima foi arremessada da 
calçada para um canteiro de 
grama.

Devido a velocidade em 
que transitava, a BMW qua-
se colidiu com o muro da 
clínica. Por ser momento de 
final de tarde, a rua estava 
movimentada e o acidente 
causou lentidão até a remo-
ção do carro.

A câmera de segurança 

de uma residência ao lado 
da clínica, registrou o mo-
mento em que a BMW des-
via de um pedestre e perde 
o controle.

O condutor do veículo 
não se machucou e foi con-
duzido até a Dtelegacia de 
Irati.

Com o acidente, o veículo BMW quase invadiu a clínica de olhos
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ra Segundo o Corpo de 
Bombeiros a vítima 
estava com vida, mas 
não resistiu aos 
ferimentos
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Ford Bronco foi um dos veículos em exposição durante a inauração

Avanildo Krause e familiares em frente à nova loja localizada na rua Trajano Gracia
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Nova edição da Bússola da Inovação está disponível até 30 de setembro e 
é possibilidade para a indústria prosperar em momento desafi ador 

A inovação auxilia no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, contri-
bui para a atualização do uso de tecnologias, capacita pessoas e promove avanços em 
pesquisas. Além disso, melhora a produtividade e o atendimento e pode até ampliar a 
carteira de clientes. O melhor é que o acesso à inovação é democrático, não se restringe 
a grandes empresas e nem a um determinado segmento. Todos podem e devem inovar.

Para apoiar as indústrias nesse processo, o Sistema Fieplança a 5ª edição da Bússola 
da Inovação: uma ferramenta online gratuita desenvolvida pelo Observatório Sistema 
Fiep para medir o grau de inovação das empresas e incentivá-las a adotar práticas 
alinhadas às necessidades do mercado. O objetivo é que possam, a partir do diagnós-
tico detalhado oferecido gratuitamente, transformar processos, ganhar efi ciência e 
aumentar sua competitividade no curto prazo. 

Para participar, gestores respondem a um questionário que defi ne o perfi l inovador 
da organização. Com este raio x em mãos, a equipe do Observatório avalia o nível de 
esforços investidos pela empresa e orienta como alcançar melhores resultados.“As 
empresas têm acesso gratuito a informações sobre tecnologia, investimentos, equipa-
mentos e métodos ágeis. Mas o diferencial é o compromisso de cada gestor em atuar 
como agente de transformação nesse processo dentro das organizações”, destaca 
Augusto Machado, pesquisador do Observatório Sistema Fiep. 

Pelo questionário, os gestores sabem como está o nível de esforços, de gestão e 
os resultados obtidos em seus projetos. Também podem reavaliar seu planejamento 
estratégico para terem mais segurança na tomada de decisões. Outro benefício é que 
o resultado da pesquisa fi ca salvo numa plataforma segura e a cada edição é possível 
comparar a evolução. De quebra, os participantes também recebem sugestões de 
medidas a serem implementadas para melhorar a performance.

Além disso, as indústrias participantes também têm o auxílio de um especialista 
para esclarecer dúvidas, acesso a parcerias com o ecossistema de inovação do Paraná 
e podem receber dados do perfi l de inovação industrial paranaense, além de convites 
para eventos e capacitações com especialistas em inovação industrial e acesso a par-
cerias e descontos para participação em eventos sobre o tema. 

Participe: bussolasdaindustria.com.br/inovação

Oportunidade para crescer

A participação é gratuita e por meio de questionário online
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JAQUELINE LOPES 

Um novo decreto, emi-
tido nesta semana em Rio 
Azul, fl exibiliza medidas no 
enfrentamento ao novo co-
ronavírus. A baixa nos casos 
ativos é um dos principais 
motivos que determinou a 
volta de algumas atividades 
no município. 

Em 15 dias, a diminui-
ção dos casos ativos foi de 
71,42% e teve um aumento 
de apenas 1,5% de novos 
casos. No último boletim, do 
dia 1º/07, foram registrados 
dois novos casos, e no dia 30 
de junho não teve registro. 
Desta forma, foi possível 
que as medidas pudessem 
ser fl exibilizadas para voltar 
alguns serviços. 

 “Todas as nossas ações 
realizadas, o monitoramen-
to, acompanhar para que 
as pessoas fi quem em casa, 
fi scalização, essas medidas 
mais restritivas, elas tiveram 
diferença, principalmente 
na conscientização da po-
pulação. Por isso, o decreto 
fl exibilizou um pouco mais 
as medidas”, destaca a secre-
tária de Saúde de Rio Azul, 
Cristiana  Schuvaidak. 

O toque de recolher passa 
a ser das 22h às 5h do dia 
seguinte. Desta forma, todos 
os estabelecimentos comer-
ciais, prestadores de servi-
ços, clínicas, autônomos, es-

PANDEMIA 

Com baixa nos casos ativos de 
Covid-19, Rio Azul fl exibiliza medidas
Atividades 
esportivas voltam a 
acontecer e o toque 
de recolher tem 
mudança no horário 

critórios, academias, escolas 
e cursos, entre outros, podem 
funcionar neste período, 
todos os dias e devem seguir 
os protocolos de higiene e 
prevenção ao vírus. 

Os restaurantes e panifi -
cadoras estão autorizados a 
funcionar e precisam obser-
var o distanciamento de até 
dois metros. Não é permitida 
a colocação de cadeiras nas 
calçadas. O delivery pode 
funcionar até as 23h. 

As atividades esporti-
vas podem voltar desde que 
não tenham número supe-
rior a 15 pessoas. E continua 
suspensa a realização de 
competições e a presença 
de espectadores. Também 
continuam suspensas reuni-
ões e eventos com mais de 15 
participantes. 

Continua proibido o con-
sumo de bebidas alcoóli-

cas em vias públicas, assim 
como, a venda ou comercia-
lização realizada por ambu-
lantes vindos de fora do mu-
nicípio. Aqueles que residem 
em Rio Azul, e têm situação 
regular junto a Prefeitura, 
podem continuar as ativi-
dades. 

O decreto é válido por  15 
dias e já está em vigor. Para 
descumprimento haverá 
multa para pessoa física e 
jurídica. 
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MUDANÇA 

Na edição passada (2474), foi informado o prêmio dos 
vencedores da categoria livre do Festival Rioazulense, porém 

houve alteração na premiação. Confi ra no cartaz abaixo as 
mudanças: 

“A população pre-
cisa ser parceria, 
estar do nosso lado 
para que a gente 
consiga combater a 
pandemia”.

CRISTIANA  SCHUVAIDAKA flexibilização acontece graças a diminuição dos casos ativos de Covid no município
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DR. BRUNO L. ALENCAR
OTORRINOLARINGOLOGISTA
CRM 18299 RQE 13511

Vo c ê  s e n -
te tontu-
ras e não 
sabe exa-
t a m e n t e 
o motivo 

pelo qual isso acontece? 
Saiba que a maioria das 
pessoas podem se sentir 
tontas por quatro razões 
distintas, ou seja, há qua-
tro diferentes tipos de 
tontura. Já escrevemos 
um post sobre isso, caso 
você queira mais infor-
mações.

No post de hoje,  va-
mos falar mais detalha-
damente sobre a  VPPB 
(Vertigem posicional pa-
roxística benigna). Quer 
entender mais sobre isso? 
Continue lendo!

O QUE É VPPB?
Vertigem posicional 

paroxística benigna é um 
problema na orelha inter-
na que pode causar crises 
de tontura e  vertigem 
a  q u a l q u e r  m o m e n t o , 
principalmente ao mo-
vimentarmos a cabeça, 
g e ra l m e n t e  t ê m  c u r t a 
duração, menos de um 
minuto.

Para que você entenda 
ainda melhor, saiba que 
o Ouvido, que de acordo 
com a regra de nomencla-
tura anatômica é Orelha, 
se subdivide em 3 regi-
ões: Externa, Média e In-
terna. Sendo que a Orelha 
Externa é basicamente 
o pavilhão auditivo (po-
pularmente chamado de 
“ O r e l h a ” )  e  o  c o n d u t o 
auditivo, o qual termina 
na Membrana Timpânica; 
a Orelha Média é o espaço 
que se segue, onde há os 
famosos ossículos (mar-
telo, bigorna e estribo), 
além de ser o local que 
c h e g a  a  t u b a  a u d i t i va 

PROBLEMAS NO OUVIDO

O que é Vertigem Postural 
Paroxistica Benigna?
VPPB, entenda 
o que causa essa 
complicação

(que é ligada ao nariz), e 
também tem a mastoide 
(um osso poroso que fica 
atrás do pavilhão auditi-
vo); e finalmente a Orelha 
Interna que é basicamen-
te o Labirinto, estrutura 
que na parte da frente 
tem a Cóclea, sensor res-
ponsável pela audição, 
e na parte posterior os 
Canais Semicirculares e 
Órgãos Otolíticos (sáculo 
e utrículo), sensores res-
ponsáveis pelo equilíbrio.

A VPPB é uma doen-
ça que primariamente 
atinge o Utrículo. Dentro 
dele há vários cristais, 
microscópicos, de carbo-
nato de cálcio (otólitos 
ou otocônias) aderidos a 
uma porção gelatinosa, e 
embebidos por um líqui-
do (endolinfa) que per-
meia todas as estruturas 
labirínticas.

Esses cristais têm um 
papel importante em nos-
so dia a dia para que man-

tenhamos o equilíbrio do 
corpo. Porém, se eles se 
deslocarem e atingirem 
os canais semicirculares 
irão favore cer ao apa-
recimento de crises de 
vertigem quando fizer-
mos simples movimentos 
com a cabeça, como, por 
exemplo,  quando a in-
clinarmos para a frente 
ou para trás, ou simples-
mente ao virar na cama, 
e podem ser acompanha-
d a s  p o r  n á u s e a s  e  a t é 
vômitos.

Tudo isso merece tra-
tamento porque as crises 
podem levar a pessoa a 
sofrer quedas e até outros 
acidentes mais sérios.

DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO

 O paciente com VPPB 
deve ser tratado por um 
médico especialista, nes-
te caso o Otoneurologista 
(que é um médico otor-
rinolaringologista, que 
depois se especializa nas 

doenças que acometem o 
labirinto).

  E s t e  p r o f i s s i o n a l 
costuma diagnosticar o 
problema por meio do 
exame físico e, se cons-
tatada a VPPB, pode rea-
lizar algumas manobras 
d e  r e p o s i c i o n a m e n t o 
dos otólitos (Epley, Se-
mont, Barbecue, Yacovi-
no, Zuma, Lempertetc). 
A  m a n o b r a  a d e q u a d a 
i r á  d e p e n d e r  d o  l o c a l 

para o qual os otólitos 
m i g r a r a m ,  p o r t a n t o , 
realizar qualquer mano-
bra sem saber onde está 
o  p r o b l e m a  ( e m  q u a l 
canal semicircular, e se 
está na porção do ducto 
ou da cúpula) pode até 
piorar o quadro clínico.  
R e m é d i o s  n ã o  c o s t u -
mam ser receitados para 
tratamento neste caso.

 E s t e  t i p o  d e  t r a t a -
mento resolve 90% dos 
casos em até duas ses-
s õ e s  d e  m a n o b r a s ,  e 
p o d e  s e r  r e p e t i d o  e m 
o u t r a s  o p o r t u n i d a d e s 
caso as  queixas  conti-
nuem.

E SE A TONTURA 
PERSISTIR?

 Neste caso, é preciso 
investigar outras possi-
bilidades, o que não sig-
nifica que as manobras 
d e  r e p o s i c i o n a m e n t o 
serão necessariamente 
suspensas

 C o m o  d i s s e m o s  n o 
início,  há outros tipos 
de vertigem e é neces-
sário avaliar cada caso 
para oferecer informa-
ções mais específicas a 
cada paciente.

Para começar a investi-
gar de onde vêm as suas ton-
turas e vertigens, procure 
um médico especialista! O 
Doutor Bruno L. F. Alencar, 
CRM 18299 RQE 13511,é mé-
dico otorrinolaringologista 
e otoneurologista. Ele tem 
grande experiência no diag-
nóstico e no tratamento de 
tonturas que estejam liga-
das a problemas no ouvido. 
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A VPPB é um problema na orelha interna que pode causar crises de tontura e vertigem
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A nossa

facilita as suas vendas.

máquina 
de cartões

vendas.

a 
õesõesõe

Prática, 
ágil e 
segura

Adaptável ao seu negócio, a nossa maquininha 
traz soluções e ferramentas que auxiliam na 
gestão eficiente do fluxo de caixa. 

• Aceita as principais bandeiras
• Portal de serviços e App
• Receba em até 2 dias    
• Venda digitada e link de pagamento
• Antecipação de recebíveis 

Vamos trocar
uma ideia? 
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Acesse
sicredi.com.br/maquinadecartoes 
para saber mais.

ASSESSORIA CÂMARA DE VEREADORES 
DE REBOUÇAS

Na ultima sessão ordiná-
ria, o vereador Ricardo Hirt 
Júnior comentou que par-
ticipou, juntamente com o 
vereador Claudemir Herthel, 
da reunião extraordinária 
do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas para Mu-
lheres, realizada no dia 29 
de junho, na modalidade on-
line, referente à instituição 
da Delegacia da Mulher no 
município de Irati. Ricardo 
lembrou que a criação dessa 
delegacia, é um tema que 
vem sendo levantado por ele 
desde 2019. Ricardo comen-
tou sobre o resultado dessa 
reunião.

“Citei na reunião que no 
mandato anterior tínhamos 
três mulheres nesta Casa de 
leis e nesta legislatura, tam-
bém, três mulheres, o que nos 
deixam muito orgulhosos. É 
muito importante o espaço 
que a mulher está tendo 
na política, principalmente 
no município de Rebouças. 
Estávamos participando da 
reunião, o vereador Claude-
mir e eu salientamos que, 
para que essa delegacia da 
mulher possa ser efetivada, 
tem que ter um esforço de 
toda a região. A ideia é que 
ela atenda toda a região da 
Amcespar. E dessa reunião 
ficou deliberado que eles 
entrarão em contato com 
todas as Câmaras de Verea-
dores, prefeitos da região, e 
com os conselhos da mulher 
formados nas cidades para 
deliberar sobre isso e tentar 
incluir esses recursos neces-
sários para o orçamento do 
ano que vem. O passo inicial 
foi dado. É um órgão que 
realmente se faz necessário 
em nossa região, pois temos 
visto centenas de casos de 
violência contra a mulher. E 
são atitudes como essa que 
irão motivar mais mulheres 
a se defenderem, por meio de 
denúncias contra seus agres-
sores”, comentou Ricardo.

O presidente da Câmara, 
Getúlio Gomes Filho, tam-
bém destacou sobre a im-
portância da implantação da 
Delegacia da Mulher de Irati, 
mas que poderá atender em 
nível regional, projeto que 
está em andamento.

“A criação da Delegacia 
da Mulher, em nível regional 
será algo extraordinário, e 
que já há tempo vem sen-
do solicitado. Assim como 
o projeto do IML regional, 
tudo depende de uma tra-
mitação burocrática, mas o 
passo inicial foi dado, e isso 
é importante. Nós estaremos 
apoiando essa causa. E é 

REBOUÇAS 

Vereador participa de reunião sobre 
implantação da Delegacia da Mulher
Parlamentar 
comentou sobre o 
assunto na última 
sessão da Câmara

assim, somando forças, em 
nível regional, será possível 
implantar esse órgão com 
maior brevidade”, comentou 
o presidente.
PEDIDOS ATENDIDOS

O Vereador João Kosak 
relatou que realizou visita 
no pátio de máquinas, onde 
conversou com os funcio-
nários, e com o secretário 
Laércio Cipriano. “Trocamos 
ideias, e fiz alguns pedidos 
para ele. Como exemplo, os 
moradores da localidade de 
Rodeio, que estão solicitan-
do cascalhamento naquela 
região. E, o secretário pediu 
para que tenham um pou-
co mais de paciência, que 
dentro de poucos dias serão 
realizados serviços naquela 
região. Também estive junto 
à secretaria de Saúde, con-
versando com funcionários, 
e na Secretaria de Assis-
tência Social, da qual quero 
agradecer o pedido que fiz, 
no tocante a distribuição de 
máscaras de proteção para 
a população mais carente; e 
que está sendo disponibili-
zado”, cita o vereador.

 BINHO ENCERRA 
PRIMEIRA 

PARTICIPAÇÃO 
O suplente de vereador 

Robert Luiz Matias (Binho), 
durante a reunião da Câ-
mara, comentou que já foi 
definida a destinação de re-
curso conseguido pelo grupo 
político do qual ele faz parte; 
e a destinação. Ele também 
agradeceu a participação ao 
longo desses 30 dias em que 
esteve na Câmara, sendo 
que deverá retornar à titu-
laridade da vaga, o vereador 
Claudemir Herthel. 

“Sobre a verba destina-
da ao município de R$ 150 
mil que o nosso grupo, de 
oposição, conseguiu junto 
ao deputado Artagão Júnior, 
decidimos destinar para os 
agricultores, mais precisa-
mente para os produtores de 
leite. Também nosso grupo, 
em reunião com a deputada 
federal, Leandre Dal Pon-
te, que destinou R$ 150 mil 
para a Secretaria de Saúde. 
O processo já está empenha-
do e fica à disposição para 
investir essa verba. Lembro 
que a deputada já destinou, 
no ano passado, R$ 200 mil 
em recurso”.

O suplente também agra-
deceu o período em que este-
ve trabalhando no legislativo. 

“Continuarei nos bastidores, 
ao lado do povo, sempre ten-
tando trazer recursos junto 
aos nossos representantes. 
Agradeço a oportunidade 
que tive, nessa minha pri-
meira passagem por esta 
casa, e espero retornar mais 
vezes, para também dar mi-
nha parcela de colaboração 
para a população reboucen-
se”, comentou Binho.
NOTÍCIA IMPACTANTE

O vereador Ricardo ainda 
destacou o que chamou de 
assunto impactante desta se-
mana, que foi a notícia sobre 
a abertura de propostas para 
projeto de pavimentação que 
vai ligar Rebouças à PR-364, 
a recém criada PR 990. “Con-
sequentemente, teremos o 
crescimento não só da parte 

da cidade, que vai ter essa 
ligação, mas de uma grande 
região, numa comunidade do 
interior, que é o Marmeleiro 
e as comunidades. O projeto 
está encaminhando. É um so-
nho que está começando a vi-
rar realidade. É a maior obra 
do município de Rebouças de 
todos os tempos. Temos de 
enaltecer o trabalho do secre-
tário de Estado, Sandro Alex, 
pelo seu empenho e impor-
tante parcela de colaboração 
para a materialização desse 
sonho”, destaca Ricardo.

VEÍCULOS PARA A 
SAÚDE

A vereadora Márcia Frei-
tas, solicitou envio de ofício ao 
deputado estadual Emerson 
Bacil, solicitando uma ambu-
lância tipo três e um veículo 

modelo Spin, com sete luga-
res. “São veículos que serão de 
grande utilidade para o setor 
de Saúde no nosso município, 
beneficiando diretamente 
com mais conforto às pesso-
as que necessitam realizar 
tratamento médico fora de 
nosso município”, comentou 
a vereadora.

PARABENIZAÇÃO DE 
ATITUDE

A vereadora Márcia tam-
bém solicitou envio de ofício 
com parabenização e compri-
mentos, em reconhecimento 
pelo trabalho realizado pelo 
Professor Mateus Skavinski, 
pela iniciativa (contando com 
ajuda de outras pessoas), na 
montagem, arborização e 
revitalização do espaço deno-
minado Praça dos Amigos, no 
bairro Alto da Glória. “Real-
mente são atitudes como essa 
que tornam o mundo melhor. 
A vereadora também agra-
deceu o gesto do empresário 
Maurício Perussolo, que doou 
o terreno para a implantação 
da referida praça, benefician-
do moradores daquela região. 
“São ações exemplares como 
essas que muito contribuem 
para nossa cidade seja um 
lugar cada vez melhor para se 
viver”, comentou a vereadora 
Marcia.

Vereadores discutiram vários assuntos para Rebouças e região na última sessão ordinária
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE IRATI – 1ª VARA JUDICIAL 

1ª SECRETARIA DO CÍVEL, FAZENDA PÚBLICA E ANEXOS 
Rua Pacífico Borges, nº 120, Bairro Rio Bonito, Fórum - Irati/PR 

CEP: 84.503-449 - Fone: (42) 2104-3148  
EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

Processo nº 0000837-11.2021.8.16.0095 - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

Autor(es): JOSÉ CELSO KOTK E RAQUEL DE FATIMA VIDAL. 

Objeto: CITAÇÃO dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para querendo, no prazo de 30 
dias, manifestem-se sobre os termos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, consoante estabelecem os 
arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil, ação esta que tem por objeto imóvel rural situado 
no Distrito de Itapará, no município de Irati/PR, a seguir descrito: 

“O imóvel em questão tem seu início na poligonal 0/PP, de coordenadas UTM_E 535133.5747m, e N 
7184092.0095m, localizado entre o alinhamento predial da Rua João Bader Maluf, e terras do Lote Nº 
04, de Cristiano Alves Kuller (Posse); Deste ponto, segue com azimute 82º40’29”, margeando o 
referido alinhamento, medindo 11,00 metros, até o P001, de coordenadas _E 535144.4849m, e N 
7184093.412m. Deste ponto, segue com azimute 150º00’57”, confrontando com terras do Lote Nº 06, 
de Antônio Vaz e Catarina de Vargas Vaz, (Matrícula 14.177), medindo 31,95 metros, até o P002, de 
coordenadas _E 535160.4612m, e N 7184065.7227m. Deste ponto, segue com azimute 260º47’28”, 
confrontando com terras de Osmar Bozza e Maria Olezia Bozza, (Matrícula 9.045), medindo 11,30 
metros, até o P003, de coordenadas E 535149.3068m, e N 7184063.9143m. Deste ponto, segue com 
azimute 330º45’11”, confrontando com terras do Lote Nº 04 de Cristiano Alves Kuller, (Posse), 
medindo 32,20 metros, até a poligonal 0/PP, onde se fez princípio está descrição. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão Georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas 
no Sistema de Projeção Universal Transversa do Mercator UTM’, tendo como Datum o SIRGAS 
2000Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice WHMV-M-0001, de coordenadas (Longitude; -
51°02’22,719”, Latitude: -25°28’15,952” e Altitude: 819,57 m); cerca; deste, segue confrontando com 
Posse, Lidio Schulhan, RG:5.391.983-9, CPF: 900.620.609-10, com osseguintes azimutes e distâncias: 
100°28’46.27” e 22,67 m até o vértice WHMV-M-0002, (Longitude: -51°02’21,921”, Latitude: -
25°28’16,086” e Altitude: 822,96 m); 132°10’50.87” e 11,69 m até o vértice WHMV-M-0003, 
(Longitude: -51°02’21,611”, Latitude: -25°28’16,341” e Altitude: 825,09 m); cerca; deste, segue 
confrontando com Posse, Valdomiro Ribas Vidal, RG: 3.395.627-4, CPF:411.979.099-15, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 131°29’08.99” e 27,97 m até o vértice WHMV-M-0004, (Longitude: -
51°02’20,861”, Latitude: -25°28’16,943” e Altitude: 826,63 m); estrada; deste, segue confrontando com 
Rua Engenheiro Ramos, Prefeitura Municipal de Irati –PR, com os seguintes azimutes e distâncias: 
222°52’40.02” e 42,21 m até o vértice WHMV-M-0005, (Longitude: -51°02’21,889”, Latitude: -
25°28’17,948” e Altitude: 825,73 m); cerca; deste, segue confrontando com Posse, Teodozio Gaiocha, 
RG:4.280.751-6, CPF:592.965.429-87, com os seguintes azimutes e distâncias: 301°52’00.85” e 52,17 
m até o vértice WHMV-M-0006, (Longitude: -51°02’23,475”, Latitude: -25°28’17,053” e Altitude: 
818,07 m); cerca deste, segue confrontando com Matrícula n°9.074, 1° Ofício de Registro de Imóveis, 
CNS 07.981-4, Maria Venar Djunbavski, RG:5.070.192-1, CPF:531.568.469-53, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 31°56’10.03” e 39,93 m até o vértice WHMV-M-0001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro.” 

Dado e passado, nesta Cidade e Comarca de Irati, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de junho de 
2021. Eu, Sara Abou Ghonaim, Supervisora de Secretaria, o digitei e subscrevi. 

AMANDA VAZ CORTESI VON BAHTEN 
Juíza de Direito 
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AKI- Florestal Nacional de Irati S/N, Kartódromo de Irati, CEP 84500-000. Irati-Pr.- CNPJ 
03.013.192/0001-69 

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 

A AKI, Associação Amigos do Kart de Irati, no uso de suas atribuições, faz publicar o presente 
edital para convocação de eleição da nova diretoria para o Biênio 2021/2023. 

Das Disposições Gerais 

 A eleição se dará por meio de chapas integralmente compostas, observadas as 
disposições estatutárias, bem como as exigências deste edital. Os associados serão convocados 
por Edital a ser publicado em pelo menos um jornal impresso do município de Irati-Pr., nas redes 
sociais e nas dependências do Kartódromo Ildefonso Zanetti para compareceram na Assembleia 
Geral que será instalada para legitimação da nova diretoria. 

 

 Da Composição das Chapas 

As chapas candidatas a diretoria deverão apresentar obrigatoriamente os nomes completos 
dos candidatos para todos os cargos previstos no estatuto Social da AKI, na seguinte ordem: 

I- Presidente; II- Vice-presidente, III- Primeiro Secretário; IV- Segundo Secretário; 
V- Primeiro tesoureiro; VI- Segundo tesoureiro; VII- Diretor de Patrimônio; VIII- 
Diretor técnico; IX- Conselho deliberativo Fiscal; X- Diretor de Relações públicas; 
XI- departamento Jurídico. 

Dos Votantes e Candidatos 

Somente poderão votar e serem votados os sócios que façam parte do quadro social a 
pelo menos um ano e estejam em dia com suas obrigações. 

PRAZO PARA REGISTRO DAS CHAPAS: 

Até Dia 14/07/2021- pelo email: kartirati@gmail.com 

Data da Assembleia Geral (por conta da pandemia, será realizada de forma online, via 
Google Meet, o link será disponibilizado, via grupo de WatssApp) 

23/07/2021 

Primeira convocação as 20:00 h 

Segunda convocação as 20:30 h 

 

Alberto Domingos Ruteski 

Presidente AKI (biênio 2019-2021) 

Irati,28 de junho de 2021. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
PRIMEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 131/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e VI-
NICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA ME 
Aditivo de Prazo, fica estendido até o dia 19/01/2022 
o prazo de vigência e execução, contido na cláusula 
terceira, do Contrato 131/2020.
ASSINATURA: 30/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI – Prefeito Municipal
 (a) VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS - Represen-
tante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
1º EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
01/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e 
MEDVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Com fundamento no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, o objeto do presente Termo Aditivo é o acrésci-
mo do valor de R$ 31.155,30 (30 (Trinta e três mil cento 
e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) equivalendo 
a 24,99% (vinte e quatro virgula noventa e nove por 
portento)
ASSINATURA: 30/06/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal
(a) RENATO MORAIS CARVALHO - REPRESENTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
3º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 155/2020
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 08/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e TFI 
ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Termo Aditivo, embasado no Artigo 57, Parágrafo 1º, 
da Lei Federal 8.666/93, fica prorrogado até o dia 
30/09/2021 o prazo de execução e vigência, contido na 
cláusula quarta do Contrato 155/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

ASSINATURA: 30/06/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Fagner Ismael Ienkot  - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
4º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 155/2020
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 08/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e TFI 
ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica suprimido o valor contratual em R$ 13.406,54 
(Treze mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos) equivalente a 6,61% (seis vírgula sessenta e 
um por cento). 
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
ASSINATURA: 30/06/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Fagner Ismael Ienkot  - Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
5º EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO 155/2020
PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS 08/2020
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e TFI 
ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica ADITIVADO o valor contratual em R$ 20.553,59 
(Vinte mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquen-
ta e nove centavos) equivalente a 10,85% (dez vírgulas 
oitenta e cinco por cento).
CLÁUSULA SEGUNDA
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
ASSINATURA: 30/06/2021.
FORO: Comarca de Rebouças
(a) Leandro Jasinski - Prefeito Municipal
(a) Fagner Ismael Ienkot  - Representante

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 45/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM 
E TRANSMISSÃO DE LIVES REFERENTE ÀS COME-
MORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNÍCIPIO.
FAVORECIDO: MARCIO JOSE DANIELVIZ 03070205925
CNPJ.: 14.297.239/0001-80
Embasamento Legal Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 
8.666/93.
Rio Azul, 29 de junho de 2021.
(a) LEANDRO JASINSKI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 
EXTRATO DE CONTRATO  054/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
AZUL 
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: MARCIO JOSE DANIELVIZ 
03070205925
CNPJ.: 14.297.239/0001-80
VALOR: R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos 
Reais).
PRAZO DA DURAÇÃO DO CONTRATO: De 29/06/2021 
à 31/12/2021.
ASSINATURA:  29/06/2021
FORO: Comarca de Rebouças.
(a)LEANDRO JASINSKI
Prefeito Municipal
(a)MARCIO JOSE DANIELVIZ
Representante

Súmula de Recebimento de Licença de
Operação de Regularização

A empresa CGH Bom Retiro Geradora de Energia 
Ltda, torna público que recebeu do IAT, a Licença 
de Operação de Regularização, para a atividade 
de Geração de Energia, tipo CGH, com potência 

de 1,0 MW, instalada no Rio Areia, km 72, sub-ba-
cia do Rio Iguaçu, bacia do Rio Paraná, município

de Inácio Martins - Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA

MADEIREIRA ARTE FINAL LTDA,CNPJ 
11.412.538/0001-20, torna público que irá reque-
rer ao IAT, a Licença Prévia para Fabricação de 

chapas, placas de madeira aglomerada,prensada 
e compensada,a ser implantada na BR-373,KM 

249,5, S/N, Município de Guamiranga(PR).

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA

RENATO PABIS JUNIOR, torna público que irá 
requerer ao IAT, a Licença Simplificada para 

DESMEMBRAMENTO DE AREA URBANA, a ser 
implantada na RUA ILDA NUNES BRASIL, IRATI/

PR.

Prefeitura de Irati entrega 
quatro respiradores para a 
Santa Casa

SECOM IRATI

Equipamentos 
foram adquiridos 
com recursos 
próprios, na ordem 
de R$ 320 mil. 
Hospital contará 
com mais quatro 
leitos de UTI 
A Prefeitura de 
Irati entregou 
nesta quarta-fei-
ra (30), quatro 
respiradores para 
a Santa Casa 
de Irati.  Outros 
quatro monitores 
digitais de última 
geração foram 
adquiridos pelo 
município e devem 
ser entregues nos 
próximos dias. No 
total, o Executivo 
investiu R$ 320 
mil, oriundos de 
recursos livres. 
Estes equipamen-
tos serão utiliza-
dos no atendimen-
to de pacientes 
com Covid-19.  
Segundo o pre-
feito Jorge Derbli, 
com a entrega dos 
novos equipamen-
tos, a Santa Casa 
poderá contar com 
mais quatro leitos 
de UTI. Atual-
mente, o hospital 
possui 12 leitos, 
todos lotados. “Es-
tes quatro seriam 
um complemento 
para atender mais 
pessoas, caso 

haja necessidade. 
Eu espero que não 
seja preciso utili-
zar estes leitos e 
os novos respira-
dores, mas a Pre-
feitura os adquiriu 
e está cedendo 
para a Santa Casa 
em cessão de uso 
para atender a 
nossa comunida-
de. É mais uma 
ação da Prefeitura 
no combate à 
Covid-19 em par-
ceria com a Santa 
Casa para atender 
aos iratienses e a 
região da Amces-
par”, frisou. 
O prefeito fez um 
agradecimento a 
todos os funcio-
nários da Santa 
Casa pela dedi-
cação ao trabalho 
realizado na linha 
de frente no com-
bate à pandemia. 
Segundo Derbli, 
estes profissionais 
estão “salvando 
vidas”.  
A secretária de 
Saúde, Jussara 
Kublinski Hassen, 
participou da 
entrega, junta-
mente com o 
prefeito Derbli e a 
vice-prefeita Ieda 
Waydzik. Jussara 
ressaltou que os 
equipamentos 
serão importan-
tes para atender 
pacientes gra-

ves na UTI e no 
Pronto Socorro, 
mesmo depois da 
pandemia. “Esses 
respiradores são 
de extrema im-
portância para o 
atendimento aos 
pacientes graves 
que precisam de 
intubação dentro 
da UTI e no Pron-
to Socorro, não 
somente neste 
momento crucial 
da pandemia, mas 
também, depois 
que tudo isto 
passar, será utili-
zado na UTI geral, 
atendendo outros 
pacientes graves”, 
pontuou. 
Segundo a secre-
tária, a entrega 
destes equipa-
mentos representa 
o comprometimen-
to da Prefeitura 
com a Santa Casa 
de Irati e com a 
saúde da popu-
lação iratiense. 
“A Secretaria de 
Saúde nunca 
mediu esforços no 
combate à pande-
mia e vem respon-
dendo da melhor 
forma possível a 
tudo que lhe cabe 
para amenizar os 
impactos desta 
doença que tanto 
mal tem feito às 
pessoas do mundo 
inteiro”, finalizou.

Outros quatro monitores digitais de última 
geração foram adquiridos pelo município e 
devem ser entregues nos próximos dias.
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CLASSI FOLHA

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Consertos de fogão 
a gás, falar com: 

Justino 
3422-5596

Vende–se casa no bairro Rio 
Bonito, em Irati.

Casa contém 6 peças: 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia 

com churrasqueira e garagem.
Valor R$: 190.000,00 NEGOCIÁVEL!
Entrar em contato com Estanislau 

Santos no telefone: 
(42) 9 9924-3709

ANUNCIE 
AQUI!
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Oportunidade de em-
prego para motorista 

de carreta.
Interessados entar em 
contato pelo telefone 

(42) 99946-5995

Localizado no bairro são francisco 
com infraestrutura completa, água, 

luz, esgoto, pavimentação e matrícu-
las registradas no cartório

Contato:
42.9-9974-4849
42.9.9817-4257
42.9.9950-5534

 Caríssimos! Volto 
a comentar nesta semana 
sobre as nossas mudan-
ças de atitude diante de 
nossa rotina vividos nes-
tes dias difíceis de isola-
mento social, e temores 
diante da morte causada 
tragicamente por este 
vírus mortal. Junto com 
essa rotina e incertezas 
vem a nossa mediocri-
dade, nossas negações 
e omissões. É sabido por 
todos nós que a rotina di-
ária, envelhece e mata a 
vida, impede a esperan-
ça e a nossa criatividade. 
Precisamos sempre bus-
car ser mais, nos diz o Frei 
Antoninho em suas prega-
ções; desejar ser melho-
res do que somos, corrigir 
nossos defeitos e erros, e 
transformar a realidade, 
sabemos que muitas ve-
zes a mediocridade frustra 
tudo isso. A pessoa vive na 
alienação, não quer com-
promisso com nada, nada 
de responsabilidade e 
muitas vezes não aceita as 

PAZ E BEM
SOMOS HERDEIROS DO AMOR

VANDERLEI KAWA

decisões de outros, nossos 
líderes e governantes, sem-
pre tem críticas negativas 
diante disso. E o que falar 
das nossas omissões e jul-
gamentos?  Pecamos mais 
por omissão que por ação.  
Omissão é deixar de fazer o 
que devemos e podemos. A 
omissão é escape, fuga, de-
sinteresse, irresponsabili-
dade. O mundo seria outro, 
se não fossemos omissos 
e acomodados. Podemos 
vencer as omissões adqui-
rindo o senso da justiça, a 
sensibilidade pelos outros, 
a compaixão pelo irmão e 
o respeito mútuo. Existimos 
para ajudar o outro a ser 
mais e melhor.  A raiz do so-
frimento moral, as nossas 
brigas, ciúmes, discórdias, 
essas divisões são frutos 
do apego. E as vezes defen-
demos muitos líderes sem 
ao menos conhecê-lo e ter 
uma amizade, infelizmen-
te, julgamos e defendemos 
falsos lideres, ficamos ape-
nas defendendo pela sua 
aparência. E o que falar da 

raiva que muitas vezes nos 
domina, e vem quando per-
demos o objeto do apego 
ficamos raivosos, tristes, 
decepcionados, porque so-
mos escravos, dependen-
tes. O único caminho de 
libertar-se do apego é aban-
donar o objeto de apego, 
cuja recompensa é a liber-
dade interior que significa, 
sermos livres do mal, para 
nos tornarmos livres para 
a prática do bem.  A PRE-

“Existimos para 
ajudar o outro a 
ser mais e melhor”

OCUPAÇÃO que vivemos 
hoje com tudo que nos ro-
deia, não é fácil sobreviver 
num mundo que ninguém 
quase mais pensa no outro, 
salve-se quem puder. Vejo 
que esta pandemia mun-
dial, que outras gerações 
já passaram também, que 
tudo é lição de DEUS para 
que possamos olhar para 
nós mesmos e o outro como 
minha missão de servi-lo, 

ajudá-lo, respeitá-lo. A pre-
ocupação que são muitas, 
antecipa problemas, au-
menta as dificuldades, des-
gasta e não resolve nossos 
problemas. O que resolve é 
a OCUPAÇÃO. E só pode-
mos resolver o problema da 
preocupação com a FÉ na 
Providencia DIVINA, com 
a previsão das soluções, 
com bom senso e discer-
nimento.  É preciso buscar 
mais solução e menos pre-
ocupação. Não posso dei-
xar de falar da IDOLÁRIA. 
É tudo o que colocamos no 
LUGAR DE DEUS e endeu-
samos. E os grandes ídolos 
de hoje são o poder, prazer, 
o ter desordenados. No lu-
gar de DEUS, fabricamos 
deuses falsos, enganado-
res, opressores que são 
absolutizados como: sexo, 
drogas, bebidas, dinheiro, 
aparência, prestigio e po-
der. E olha quantos lideres 
ditadores que vemos por aí, 
e arrastam multidões com 
suas idolatrias e loucuras 
e são aplaudidos ainda por 

muitas pessoas. Esses fal-
sos ídolos são adorados, 
exaltados, divinizados 
e nem percebemos que 
eles nos escravizam. E 
quem adora o DEUS VIVO 
e VERDADEIRO, obedece 
ao mandamento do AMOR 
A DEUS, busca crescer 
na FÉ, livra-se desses 
falsos ídolos. Adorar em 
espírito e verdade, é o 
ensinamento de JESUS 
o Mestre dos mestres e 
que tal você buscar mais 
a JESUS e seus ensina-
mentos do que esses ído-
los mundanos?  Viva em 
sintonia com DEUS e seu 
projeto de VIDA. Você é 
uma expressão do seu 
amor, viva sempre na 
mediação de JESUS. E 
somos chamados a pro-
clamar: o mundo criado 
não deve ser reduzido a 
um objeto de manipula-
ção. Recebemos de Deus 
o mandamento do AMOR, 
herdado de Cristo, esta é 
a nossa verdadeira VOCA-
ÇÃO. Reflita. PAZ E BEM! 
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A mamãe Carla Evangelista, acompanhada da pequena 
Lavínia Beatriz, aproveitou para registrar as belezas 
do inverno e eternizar o momento entre mãe e fi lha.

Quem fez o registro foi a fotógrafa 
Alessandra Smouter.

A MM Corretora de Seguros comemora 30 anos, e, 
nesse tempo, Marcos Sedoski esteve à frente com muita 
maestria e competência. Na foto, ele e a esposa, Marcia 

Sedoski, que com muito companheirismo sempre lhe 
ajudou. Que o sucesso se faça sempre presente!

Uma caipirinha linda por aqui! A pequena Maria Laura se divertiu muito na sua 
primeira festa junina. Seu sétimo mês foi registrado em um lindo cenário produzido 

pela querida fotógrafa Amanda Bozza. 
Essa linda bebê é fi lha de Taís Franciele Rodrigues.

Após 38 anos prestando serviços a Prefeitura 
de Irati, Julio César Dias se aposentou. Dias, 
como é conhecido, foi um incansável servidor 

da cultura, levou o esmero ao máximo em tudo 
que fez e certamente fará muita falta

 ao quadro!

Na quinta-feira (01) João 
Pedro apagou sua quarta veli-

nha. Uma criança encantadora, 
que alegra a vida dos papais 
Adriano e Ariane Gil. Que os 

anjinhos iluminem sempre seu 
caminho. Feliz aniversário!


